
Hodoninmá čtwté nejlepší dorostence v Cesku
Dorostencům hodonínského atletického klubu chybělo k bronzové medaili třiatřicet bodů. Žáci Sasínek s Korvasovou překonali rekordy

sPORToVcI. Hodonínštížáci Tereza Korvasová a FlIip Sasínek reprezentovali republiku na mezinírcdnírn klánív Nit e. Dorostenci byli na MčR ětvÉí. Foto: David Sasínek a Archiv AK Hodonín



Hodonín - Družstvu doros_
tencri hodonínského atletic-
kého klubu se povedl histo-
ricky uspěch. ZávoďnÍky slo-
váckého celku dělilo na Mis-
trovství České repubIiky
druŽstev triat icet bodti od
t etího mÍsta. Zbronzu se na_
konec radovalo Kladno.

Vitězství jasně vybojovala
Slavia Praha, která zÍskala
256,5 bodu. Druhé místo obsa_
dily Vítkovice. HodoninštÍ
dorostenci skončili se ziskem
151 bodti čtvrtÍ. ,,Musím
všechny závodniky' pgqhválit.
KaŽďytrechalna oválu'i v sek_
torech všechny své síIy. Tak_
Že z moji strany a ze strany
vedení kIubu panuje určitě
velká spokojenost z tohoto

tispěchu," uvedl vedoucí
druŽstva AK Hodonin Jii'í
Vinklárek.
Na národnÍm šampionátu

druŽstev padaly i rekordy.
HodonínštÍ závodnici p eko-
nali hned t i okresnÍ. Svtij t -

den stary.okresní rekord vy-
lepšil v běhu na čtyri sta met-
rech Dominik Kubalák. Ten
ďokázal stlačit svťtj nejlepší
čas o dalšich osm setin.
osmdesát vte in dokázaI

uma'zat také Peter Veselsky,
ktery prekvapil v závoďě na
t i kilometry chtize a časem
22:L6,99 minuty obsadil cel-
kové t etÍ mlsto. DruŽstvu
HodonÍna ziskal, sm bodťr.

Podobně si vedl také Filip
Vinklárek. Ten se poprvé ve
své karié e postavil na t Íki-
lometrovou trať a hned o ptil

minuty vyIepšil okresní re_
kord kolegy Martina Švarce
z letošního roku. ,,Tymového
ducha ale prokázal hlavně
Prokop Vyskočil. Vrhač, kte_
ry soutéžÍ v kladivu, kouIi a
disku se po nenominování
v kouli p ihlásil na dva kiIo-
metry p ekáŽek, které nejen
dokončil na desátém místě a
zapsal si tak jeden bod, ale
p edevšíni si zaslouŽil od
svych kamarád z vrhač-
skych kruhri obrovsky
aplaus. Takovych tidi si
osobně vážim, protoŽe chtějÍ
pro druŽstvo udělat rnaxi_
lÍlurťl," pponesl Vinl'ilárek.' ,,Ale vyzdvihovat pouze jed-
noho závodnÍka nechci. Za
vynikajÍcÍm rispěchem stojÍ
kolektivnÍ práce," dodal.

Dobrymi v kony se ve slo-

venské Nit e prezentovali
hodoninštÍ staršÍ ŽácI. Mezi-
státního utkánÍ se oproti mi_
nuly let m zučastniIo pět ev-
ropskych státu. Kromě domá-
cÍho Slovenska se klánÍ zu-
častnila i Česká republika,
Madársko, Chorvatsko a S1o-
vinsko. ,,D íve proti sobě sou_
těŽily pouze celky z naši re_
publiky a Slovenska. LetošnÍ
novinka se ale osvědčila a
konkurence byla mnohem
větší," uvedl zástupce hodo_
ninského klubu Lukáš Lipa.

Českym nadějÍm se v Ňit e
vedlo na vybornou. V katego- _rii chlagcri obsadi|i naši , re,'
prezentanti druhé místo za ,

celkem Madárska (21B bodti).
T etí byli ChorvaÍi (168 bodti).

Stejné po adÍ měla i katego_
rie divek. Tam ovšem nebylo

vítězstvi Maďarek tak jasné.
T etí skončiIa děvčata ze Slo_
vinska. '
Celkové poradí ovIádly

tymy Maďarska. Druhá byIa
Ceská republika a t etí p Íčku
obsadilo Chorvatsko.

Hodoninsky klub měI ve vy_
běru České republiky ďva zá-
stupce. Stejně jako loni se do
nominace probojovali Filip
Sasínek s Terezou Korvaso-
vou. ,,NominačnÍ kritérium
bylo tentokrát jednoduché.
Postup na toto utkáni si zajis_
tiIi prvnÍ dva z mistrovstvi
republiky, " informoval Lipa.

I' kďyŽ slo.venštÍ po adatelé
zvolili pro,tuto věkovou kate-
gorii netradičnÍ tratě, poradi-
li si oba hodonínští závoďníci
na vybornou.

oba sVě enci AntonÍna Sle-

záka stanuli na stupnÍch ví_
tézil. Fitip Sasínek dokonce
závoď na kilometr vyhrál.
,,V p Ímém souboji mu na pa-
ty dotíral reprezentační kole_
ga Simsa, ktery nakonec ne-
stačil a zaostaI o jednu vte i-
nu nazpět. T etÍ reprezentant
Chorvatska ztratll jIŽ čty i
sekundy, " pronesl Lípa.
Filip SasÍnek si tak'časem

2:34,68 minuty vyIepšil o t i a
p l vte iny své osobní a
okresní maximum. Druhym
zástupcem AK Hodonín'byla
na dvojnásobné trati Tereza
Korvasová. Ta obsadila na

" dvoukilometrové t t etÍ
p Íěku. Na druhou enku
Mikl šovou ztratiLa pět vte-
rin. Časem 6:40,l4minuty ale
vylepšila okresní rekord v ka_
tesorii staršÍch Žákvtl.


